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SERVIÇO DE NUTRIÇÃO
DAS/SMS

- 1 nutricionista no nível central - DAS/SMS.

- 7 nutricionistas que trabalham nas UBS (atendimento regionalizado).

- 3 nutricionistas em Centros de Referência:

- 2 nutricionistas no CRESCEM (Alto Risco e Programa de FIE).

- 1 nutricionista no CTEA

- Total: 11 Nutricionistas







NUTRIÇÃO 
ENTERAL

Hospital:

• Dieta industrializada 

• Bomba de Infusão





















Possíveis 
Intercorrências

• Obstrução da sonda;

• Deslocamento da sonda;

• Pneumonia aspirativa;

• Diarréia (3 ou mais evacuações líquidas/dia por pelos

menos 2 dias consecutivos);

• Constipação;

• Náuseas/Vômitos.



Dieta 
Industrializada

- TIPO

- Líquida: Líquida: 

- Sistema fechado ou aberto



Dieta 
Industrializada

- TIPO

- Pó (Sistema aberto)



Suplemento

- TIPO

- Hipercalórico e hiperproteicoHipercalórico e hiperproteico



Dieta Caseira



Pedidos de dieta 

- Dieta: enviar e-mail para nutricaopedido.sms@itajai.sc.gov.br

- Prescrição

- Nome completo do paciente

- Número do G-mus

Motivo pelo uso da dieta- Motivo pelo uso da dieta

- Assinar e-mail (pois a dieta é enviada em nome do profissional

solicitante)

- Protocolo do Município Adulto: 12 latas de 800g de dieta (entrega

única )

- Familiares precisam dar entrada da documentação na FAISI para

retirada das próximas dietas.

- Dieta para crianças até 10 anos – Fornecido pelo Município







Pedidos de 
suplementos

- Suplemento: enviar e-mail para nutricaopedido.sms@itajai.sc.gov.br

- - Prescrição do suplemento

- - Nome completo do paciente

- - Número do G-mus

- - Motivo pelo uso do suplemento

- - Assinar e-mail (pois o suplemento é enviado em nome do

profissional solicitante)

- Protocolo do Município: 03 latas de 800g de suplemento

hipercalórico (enquanto houver necessidade) e 01 latas de 400g de

módulo de fibras (enquanto houver necessidade).



Novos casos de pacientes acamados em uso de sonda  e suplemento no 

município em 2021:

- Pregão de fórmulas nutricionais x Processos judiciais.

Realidade Itajaí 
2021

Pregão judiciais

- Dieta adulto – Fornecimento através do Estado (exceto 1º entrega)

- Dieta infantil (até 10 anos) – Fornecimento através do Município

- Sonda: 76 pacientes

- Suplemento: 82 pacientes

NÃO HÁ REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA AQUISIÇÃO



Casos de pacientes acamados em uso de sonda  e suplemento no 

município por bairros (2021):

Realidade Itajaí 
2021

- Dieta: Santa Regina (06), Cordeiros (05), Itaipava (03), Bambuzal (01),

Imaruí (03), Parque do Agricultor (02), São JoãoII (04), Centro Vila (03),

Costa Cavalcante (03), São Pedro (03), Limoeiro (02), NSG (04), Fazenda

(03), São Judas (02), Cidade Nova I (02), Cidade Nova II (04), Praia Brava

(04), São Roque (01), Jardim Esperança (05), Canhanduba (01), Promorar

(02), Rio Bonito (01), Votorantim (02), Murta (04), São Vicente (02),

Fazenda (02), Pós Covid (01), Salseiros (01) e Portal II (01).



Casos de pacientes acamados em uso de sonda  e suplemento no 

município por bairros (2021):

Realidade Itajaí 
2021

- Suplemento: Espinheiros (01) Santa Regina (04), Cordeiros (08), São

João II (01), Costa Cavalcante (03), São Pedro (02), NSG (01), Fazenda

(12), Cidade Nova II (02), Praia Brava (05), Jardim Esperança (04),

Canhanduba (02), Promorar (05), Salseiros (01) e Portal II (01), Bambuzal

(01), CAPS AD (02) e São Francisco (01).



- Para as Unidades que tem atendimento de Nutricionista: agendar com a

mesma uma visita para o paciente.

Visita Domiciliar

- Para as Unidades que não tem atendimento de Nutricionista: enviar e-

mail para: nutri.domiciliar@itajai.sc.gov.br, informando nome do

paciente, número do g-mus e diagnóstico para agendamento da visita.
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